
BiTT 2022  

Omdat de Algemene Ledenvergadering van de Tourclub pas later in het jaar wordt georganiseerd 

willen wij, de commissie, nu al vast laten weten hoe de BiTT 2022 in de planning staat. 

Deze toertocht wordt gehouden van donderdag 9 tot en met zaterdag 11 juni 2022. Een tocht met 

twee overnachtingen in Hotel Zum Jägerkrug in Bad Rothenfelde. 

 

We vertrekken de donderdagmorgen voor een rit van 160 km die ons eerst door het mooie Twentse 

landschap en daarna wisselend tussen Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen zal brengen naar Bad 

Rothenfelde, de plaats die de meesten van ons kennen door de hoge muren gemaakt van 

takkenbossen waardoor zout water sijpelt. 

Als we tegen 16.30 uur bij het hotel aankomen staat, hopelijk, een verfrissend drankje voor ons klaar. 

’s Avonds wordt, evenals op vrijdag, een 2-gangen keuzediner geserveerd. Jullie hebben dan keuze 

uit diverse soorten vlees en vis, een saladebuffet en aardappelen, kroketten en diverse soorten 

brood. Voor het toetje kan er een keuze worden gemaakt uit twee soorten vruchten- of 

kwarkcremes. 

Op vrijdag gaan we een toertocht houden door en langs het Teutoburgerwoud. 

De terugreis naar Rijssen wordt gehouden via een geheel andere route dan de heenreis. Alle drie 

dagen wordt alles totaal verzorgd, dus inclusief eten en drinken. Ook zal op de terugweg een 

restaurant worden bezocht om de inwendige mens te versterken. 

Er zijn 30 bedden gereserveerd dus hier geldt, net als anders, vol is vol. Je kunt dan nog wel worden 

geplaatst op een wachtlijst om de plaats in te nemen van een eventuele uitvaller. 

De kosten van dit alles bedragen € 185,- 

De aanmelding is mogelijk via de website van TCR vanaf zaterdag 13 februari tot en met zaterdag 3 

april . Er kan kostenloos worden geannulleerd tot en met zondag 22 mei. Daarna staat de planning 

voor het hotel vast en moeten wij alle, dan geldende, reserveringen betalen. Een door jullie zelf af te 

sluiten annuleringsverzekering wordt dan ook geadviseerd. 

Let op ! Hou rekening met de Corona-eisen zoals ze worden gesteld door de Duitse en Nederlandse 

regeringen.  

Namens de commissie BiTT, Wim Grooten 


